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2.10.2017 B8-0542/2 

Amendement  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de 

bepaling van hormoonontregelende eigenschappen 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het derhalve 

duidelijk is dat met dit laatste lid wordt 

beoogd een afwijking te creëren van het 

'cut-off'-criterium zoals bedoeld in punt 

3.8.2. van bijlage II bij Verordening (EG) 

nr. 1107/2009;  

I. overwegende dat dit laatste lid een 

afwijking creëert van het 'cut-off'-criterium 

zoals bedoeld in punt 3.8.2. van bijlage II 

bij Verordening (EG) nr. 1107/2009;  

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Amendement  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de 

bepaling van hormoonontregelende eigenschappen 

Ontwerpresolutie 

Overweging T 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

T. overwegende dat, zelfs indien de 

ontwikkelingen op het gebied van de 

wetenschappelijke en technische kennis 

steekhoudende gronden zouden zijn voor 

de introductie van een afwijking met 

betrekking tot de voorwaarden voor de 

goedkeuring van stoffen met een beoogde 

hormoonontregelende werking, een 

dergelijke afwijking uitsluitend mogelijk is 

middels een wetgevingsprocedure tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 

1107/2009 zoals bedoeld in artikel 294 

VWEU;  

T. overwegende dat een afwijking met 

betrekking tot de voorwaarden voor de 

goedkeuring van stoffen met een beoogde 

hormoonontregelende werking uitsluitend 

kan worden gecreëerd middels een 

wetgevingsprocedure tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 zoals 

bedoeld in artikel 294 VWEU; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/4 

Amendement  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de 

bepaling van hormoonontregelende eigenschappen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. verzoekt de Commissie haar 

ontwerp van verordening in te trekken en 

een nieuw ontwerp aan het comité voor te 

leggen; 

3. verzoekt de Commissie haar 

ontwerp van verordening in te trekken en 

onverwijld een nieuw ontwerp aan het 

comité voor te leggen; 

Or. en 

 

 


